Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVÌTA
Nejlepí sportovci ROB
a s èím bìhají

Loòské vyhláení výsledkù ankety
Sportovec roku 2016 v ROB probìhlo v rámci víkendového semináøe trenérù a rozhodèích v Pardubicích.
V sobotu 26. 11. v podveèerních hodinách pøíznivci rádiového orientaèního
bìhu zcela zaplnili sál DDM Delta. Zahájení obstarala mladá rocková kapela, poté
moderátor Petr Sopouek postupnì zval
na pódium nejúspìnìjí závodníky
a tím odtajnil výsledky hlasování v jednotlivých kategoriích.
Objevem roku byla vyhláena nejmladí èlenka letoního ákovského
týmu, teprve dvanáctiletá Albìta Sobotová (FOX-klub Praha), která úspìnì
reprezentovala ÈR v kategorii D14 na
EYAC v Norsku.
Sportovcem roku v hlavní kategorii se
stal mnohonásobný mistr svìta Karel Fuèík, vítìzným juniorem je Martin imáèek
z domácího pardubického oddílu. Titul
veterán roku získala Pavla Hamuková
(SK RADIOSPORT Bílovice n/S).
Rok 2016 nemá jediného vítìze v kategorii závod roku. O titul se dìlí dva oddíly: TJ Turnov (FTU) s Mistrovstvím ÈR
na klasických tratích a FOX-klub Praha
(AFK) a jeho 40. roèník Poháru pøátelství.

Nová øada pøijímaèù pro ROB
SUPERFOX 3,5MX a SUPERFOX 145DX

Ji 25 let pouívají pøijímaèe a vysílaèe z dílny Jiøího Mareèka, OK2BWN, závodníci a organizátoøi v rádiovém orientaèním bìhu z celého svìta.
Pøijímaèe SUPERFOX jsou moderní
sportovní zaøízení, která uspokojí i nejnároènìjí pøedstavy pièkových sportovcù.
Jejich ergonomické øeení vychází z následujících poadavkù: nízká hmotnost
a malé rozmìry, celý pøijímaè ovladatelný
jednou rukou v plném bìhu, nárazuvzdorná konstrukce odolná proti vodì. Symetrický anténní systém poskytuje ostrý
smìrový diagram umoòující pøesné zamìøení.
V posledních letech byly vyvinuty inovované verze pøijímaèù pro rádiový orientaèní bìh pro obì pásma (80 m i 2 m, obr.
2 a 3). Osvìdèené mechanické øeení
a anténní systémy byly ponechány beze
zmìny, rozsáhlými zmìnami prolo elektronické øeení pøijímaèù. Hlavní zmìny
proti pøedelým modelùm:
l Díky PLL syntéze je naladìní pøijímaèe
stabilní a navíc umoòuje uloení a
6 kmitoètù do pamìti a jejich rychlé a pohodlné pøepínání.
l Nastavitelný èasovaè upozorní závodníka na blíící se konec relace.
l NiMH akumulátory byly u vech zaøízení nahrazeny Li-Pol akumulátory, co pøineslo úsporu hmotnosti a delí výdr, zejména pøi niích teplotách.
l Pøijímaèe jsou vybaveny akustickou
signalizací stavu akumulátoru.
l Pøijímaèe mají vyí pøebuditelnost
a rozsah regulace zisku 120 dB.

Obr. 1. Zleva: K.
Batková (Radiosport Bílovice n/S),
M. imáèek (ROB
Pardubice),
M.
Omová (TJ Turnov), K. Fuèík (O-sport), A. Sobotová (FOX-klub Praha), A. indelka
(Bílovice n/S), J.
imáèková (Pardubice), P. Hamuková (Bílovice n/S)
l Díky vylepenému mezifrekvenènímu
filtru se výraznì zvýila selektivita pøijímaèe.
l Elektronický kompas s akustickou signalizací umoòuje závodníkovi udret
pøesný azimut i po skonèení relace.
l Pouitím moderních materiálù bylo dosaeno vyí odolnosti zaøízení proti vodì
a neetrnému zacházení.
l Vechny parametry pøijímaèù jsou softwarovì kalibrovány (jednotlivé pøijímaèe
se od sebe nelií).
Pøijímaèe SUPERFOX pouívá øada
pièkových závodníkù a jejich vynikající
výkony na nejvyích soutìích dokazují
kvality zaøízení. Závodníci s pøijímaèi SUPERFOX získali od r. 1992 celkem 79 titulù mistra svìta v ROB (223 medailí celkem) a 119 titulù mistra Evropy v ROB
(343 medailí celkem).
Marcela, OK1KYP, a Jirka, OK2BWN

Obr. 2. Pøijímaè SUPERFOX 3,5MX

Obr. 4. Automatický vysílaè
CONTEST 2012 (3,5/144 MHz)

Obr. 5. Vysílaè pro ROB MICROFOX
(rozmìry 73 x 57 x 20 mm)

Obr. 3. Pøijímaè SUPERFOX 145DX
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